
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 
ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  
(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 
I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно научно веће Факултета техничких наука 

Датум именовања комисије:   28.09.2017. 

Састав комисије:  

1. др Љиљана Живанов редовни 
професор 

Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
2. Др Обрад Алексић научни 

саветник 
Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Институт зуа мултидисциплинарна истраживања, 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду 

члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
3. др Горан Стојановић редовни 

професор 
Електроника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
4. др Александар Менићанин виши научни 

сарадник 
Електроника 

 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Институт зуа мултидисциплинарна истраживања, 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду 

члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
5. др Миодраг Милутинов доцент Теоријска електротехника 

 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 
6. др Мирјана Дамњановић редовни 

професор 
Електроника 

 
 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 
 установа у којој је запослен-а функција у комисији  
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:   Чедо, Јожеф, Жлебич 

2. Датум рођења:   09.09.1987.   Место и држава рођења:   Нови Сад, Република Србија 

 
II.1 основне студије-интегрисане 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет:   Универзитет у Новом Саду 

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:  : Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:   Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 
 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 
 
универзитет:   Универзитет у Новом Саду 

факултет  Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:   Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област:   Електроника 

наслов завршног рада:   Напоном контролисан ринг осцилатор 

    
 
II.3 докторске  студије  
 
година уписа:      

универзитет:   Универзитет у Новом Саду 

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

2006. 2010. 7,91 

2010 
 

2011 9,86 

2012. 

120 9,57 
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II.4 приказ научних и стручних радова  
 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1.  

Čеdо Žlebič, Dragan Kljajić, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov, Aleksandar Menićanin, 
Mirjana Damnjanović: “Influence of DC Bias on the Electrical Characteristics of 
SMD Inductors”, IEEE Transactions on Magnetics, vol.51, no.1, pp.1-4, January 
2015. (ISSN:0018-9464, DOI: 10.1109/TMAG.2014.2356253)   

M22 

кратак опис садржине:  У раду је приказана мерна метода која представља поступак 
испитивања утицаја једносмерне струје на електричне и магнетске карактеристике индуктора 
намењених за површинску монтажу (енг. Surface mount device - SMD). Приликом протицања 
једносмерне струје кроз SMD индуктор, долази до намагнетисања језгра што доводи до 
смањивања његове индуктивности и импедансе. Уочено је да је ово смањивање нарочито 
изражено када вредност једносмерне струје која протиче кроз индуктор премашује ону вредност 
струје за коју произвођач гарантује исправан рад компоненте. Зато је неопходно испитати и 
предвидети степен деградације електричних и магнетских карактеристика, као и промену 
температуре тела тестираног индуктора. Анализа је базирана на моделу индуктора који је 
приказан као двокрајни модел индукторске компоненте. За прорачун електричних и магнетских 
карактеристика индуктора (индуктивност, отпорност, Q-фактор, реални и имагинарни део 
импедансе) екстрахованих из измерених S-параметара применом векторског анализатора мреже, 
коришћен је in-house софтверски алат IndCalc. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2.  

Čedo Žlebič, Ljiljana Živanov, Aleksandar Menićanin, Nelu Blaž, Mirjana 
Damnjanović: “Inkjet Printed Resistive Strain Gages on Flexible Substrates”, 
Facta universitatis – series: Electronics and Energetics, Vol. 29, No. 1, pp. 89-
100, 2016, (ISSN: 0353-3670, DOI: 10.2298/FUEE1601089Z) 

M24 

кратак опис садржине: У раду су дизајнирани и фабриковани отпорнички сензори истезања у 
инкџет технологији. Коришћена су три сребрна наночестична мастила са различитим садржајем 
сребра (15, 20 и 25 % тежинских делова) растворена у води или етанолу и етил-гликолу. Сензори 
су штампани на полиимидној фолији дебљине 50 µm и PET (енг. Polietilen teraftalat-PET) фолији 
дебљине 140 µм. Као штампачи коришћени су десктоп штампач EPSON C88+ и професионални 
штампач DMP3000 произвођача Fujifilm Dimatix. Сви фабриковани сензори су били истих 
димензија (17 mm × 15 mm). Да би се одредила промена отпорности сензора услед савијања 
челичне конзоле, вршени су тестови истезања конзоле до 1500 микроистезања. Мерени су 
фактор истезања и стабилност одзива сензора у циклусима напрегнутости и ненапрегнутости 
челичне конзоле. Промена отпорности сензора је мерена уређајем Keithley SourceMeter 2410. За 
аквизицију измерених података, развијен је in-house софтверски алат. Измерени фактори 
истезања сензора су у опсегу од 1,07 до 2,03 (у зависности од коришћеног мастила, фолије и 
штампача). Резултати добијени у овом истраживању указују да се сензори истезања са добрим 
фактором истезања могу фабриковати и са јефтиним трошковима израде применом десктоп 
штамача и PET фолије. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3.  

Чедо Жлебич, Никола Иванишевић, Нелу Блаж, Љиљана Живанов, 
Мирјана Дамњановић, Александар Менићанин: ,,Метода за одређивање 
карактеристика сензора истезања реализованог у инкџет технологији“, 
Пројекат технолошког развоја ТР-32016, Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду, 2013  

M85 
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кратак опис садржине: У овом техничком решењу је приказана мерна метода која представља 
поступак одређивања карактеристика сензора истезања израђених штампањем наночестичног 
мастила са 20 % тежинских делова сребра инкџет штампачем на полиимидној пластичној 
фолији. Како би се одредио фактор осетљивости сензора, мерено је истезање челичне конзоле 
која је једним крајем укљештена, док је на слободном крају деловано силом која је истезала 
конзолу као и сензор који је постављен, са горње стране конзоле. Да би се одредило истезање, 
вршена су прецизна мерења малих промена отпорности сензора, помоћу инструмента Keithley 
2410 SourceMeter, који омогућава високу прецизност мерења и ниски шум. Поред поступка 
мерења, описан је и поступак анализе мерених резултата и дате су потребне математичке 
зависности. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4.  

Никола Иванишевић, Чедо Жлебич, Нелу Блаж, Љиљана Живанов, 
Мирјана Дамњановић, Александар Менићанин: ,,Сензор истезања 
реализован у инкџет технологији на флексибилном супстрату“, Пројекат 
технолошког развоја ТР-32016, Факултет техничких наука, Универзитет у 
Новом Саду, 2013   

M85 

кратак опис садржине: Описана је детаљна реализација сензора истезања коришћењем 
штампача за депоновање функционалних материјала. Ова технологија елиминише потребу 
за маскама и хемијским нагризањем јер се материјал наноси искључиво тамо где је 
предвиђен, тзв. кап-на-захтев (drop-on-demand) техником. Овим се смањује потрошња 
материјала и загађивање животне средине, а развојем нових функционалних мастила 
проширује се могућност примена и производа. 
Прототип је израђен са 20 % сребрним наночестичним мастилом од произвођача Suncemical 
и штампано штампачем DMP3000, компаније Fujifilm Dimatix. Мастило се наносило на 
флексибилну подлогу, направљену од полиимида, дебљине 50,8 μm која се користи и код 
комерцијалних сензора.  
Ово техничко решење није ограничено само на примену на сензорима истезања већ се може 
користити као упутство за примену или побољшање инкџет технологија у другим 
институцијама. 
Применом наведених технолошких поступака успешно су направљени прототипови сензора 
истезања са електричном отпорношћу од 145 Ω, 54 Ω и 45 Ω за један, два и три слоја 
респективно, са релативно малим међусобним одступањима у појединачним серијама. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5.  

Чедо Жлебич, Драган Кљајић, Нелу Блаж, Љиљана Живанов, Мирјана 
Дамњановић, Александар Менићанин: ,,Метода за одређивање утицаја DC 
струје на електричне карактеристике SMD индуктора“, Пројекат 
технолошког развоја ТР-32016, Факултет техничких наука, Универзитет у 
Новом Саду, 2014   

M85 

кратак опис садржине: У овом техничком решењу је приказана мерна метода за одређивање 
електричних карактеристика SMD индуктора (индуктивности, отпорности, Q-фактора, 
реалног и имагинарног дела импедансе) за различите вредности једносмерних струја у 
широком фреквенцијском опсегу. Мерна метода укључује и одређивање утицаја примењене 
струје на температуру индуктора. Анализа је базирана на двокрајном моделу индуктора са 
унутрашњим и спољашњим параметрима, јер унутрашњи параметри не укључују губитке 
који настају приликом монтирања индуктора на штампану плочу, па је зато потребно 
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укључити и спољашње параметре. За израчунавање параметара индуктора, екстрахованих из 
измерених S-параметара помоћу векторског анализатора мреже, коришћен је софтверски 
алат IndCalc. Мерна поставка се састојала од Agilent E5071B векторског анализатора мреже 
(VNA), прилагодног тест степена, два Mini-Circuits ZFBT-4R2GW+ диплексера, 2403 PRO 
Voltcraft извора напајања и потрошача од 55 Ω и снаге 16 W. 
 
рад припада проблематици докторске дисертације:        ДА 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6.  

Чедо Жлебич, Нелу Блаж, Љиљана Живанов, Мирјана Дамњановић, 
Александар Менићанин: ,,Програмски алат за брзо одређивање 
електричних карактеристика индуктора из S-параметара“, Пројекат 
технолошког развоја ТР-32016, Факултет техничких наука, Универзитет у 
Новом Саду, 2014   

M85 

кратак опис садржине: У овом техничком решењу приказан је развијени програмски алат 
IndCalc за израчунавање електричних карактеристика SMD индуктора стандардних EIA 
димензија са два приступа (0603, 0805 и 1206) из S-параметара измерених помоћу векторског 
анализатора мреже (VNA). Програмски алат је развијен у MATLAB окружењу и омогућава 
израчунавање и исцртавање реалног и имагинарног дела импедансе, индуктивности, отпорности, 
Q-фактора, као и вредности паразитних проводности и капацитивности, у функцији од 
фреквенције до 8.5 GHz. Представљени програмски алат рачуна електричне параметре 
индуктора на основу двоприступног еквивалентног модела индуктора са унутрашњим и 
спољашњим параметрима. На тај начин, поред унутрашњих параметара индуктора (редне 
отпорности R, паразитне капацитивности C и еквивалентне индуктивности L), укључени су и 
губици приликом монтирања индуктора на штампану плочу (спољашњи параметри). Развијени 
софтверски алат IndCalc на тај начин омогућава олакшан избор одговарајућих компоненти 
инжењерима и пројектантима електронских кола. Излазне сигнале VNA (S-параметри), софтвер 
на брз и једноставан начин трансформише у електричне параметре SMD индуктора. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7.  

Чедо Жлебич, Љиљана Живанов, Милица Кисић, Нелу Блаж, Мирјана 
Дамњановић, Александар Менићанин: „Израда узорака на бази 
графенског мастила коришћењем десктоп инкџет штампача“, Пројекат 
технолошког развоја ТР-32016, Факултет техничких наука, Универзитет 
у Новом Саду, 2015   

M85 

кратак опис садржине: У овом техничком решењу је приказан поступак израде узорака на бази 
графенског мастила применом десктоп штампача. Узорци су штампани на флексибилној PET 
фолији и синтеровани на температури од 100 °C. Као мастило за штампу, коришћено је 
графенско проводно мастило на бази воденог растварача (Phene plus I3015). Узорци су штампани 
на PET подлози дебљине 140 μm (Novacentrix Novele™ IJ-220). Штампач Epson Stylus C88+ са 
180 млазница и 3 pL величином капљица је коришћен за штампање. У раду су детаљно описани 
технолошки поступци штампе, као и поступак мерења електричних параметара узорака. 
Израђена су два сета узорака: први сет, димензија 10 mm×10 mm, штампан је у 7 и 12 слојева, 
док је други сет узорака димензија 20 mm×2 mm и штампан је у 2, 7 и 12 слојева. Мерење 
електричних параметара оба сета узорака извршено је системом за мерење Холовог ефекта 
Ecopia HMS-3000. Измерена покретљивост за узорке од 12 слојева износи 2330 cm2/Vs. 
Отпорност другог сета узорака за 2 слоја је 155 kΩ, за 7 слојева 1,81 kΩ и за 12 слојева 220 Ω. 
рад припада проблематици докторске дисертације:        НЕ 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8.  

Милица Кисић, Нелу Блаж, Чедо Жлебич, Љиљана Живанов, Мирјана 
Дамњановић, Александар Менићанин: ,,Сензори за мерење врсте и нивоа 
течности“, Пројекат технолошког развоја ТР-32016, Факултет техничких 
наука, Универзитет у Новом Саду, 2015   

M85 

кратак опис садржине: Познавање нивоа течности је важно у мнoгим индустриjским прoцeсимa 
и рaзличитим примeнaмa (хeмиjска, фaрмaцeутска и нaфтна индустриjа, мeрeњe нивoa течности 
у рeзeрвoaримa, итд.). Meрeњe нивoa тeчнoсти je oд вeликe користи jeр сe прeкo нивoa тeчнoсти 
кoнтрoлишe рaд тeхнoлoшких aпaрaтa, упрaвљaњe различитим тeхнoлoшким прoцeсимa и 
кoнтрoлише зaдaти нивo. Нивo тeчнoсти прeдстaвљa грaничну пoвршину измeђу двe срeдинe 
(тeчнe и гaснe фaзe) рaзличитих пeрмитивнoсти, па је капацитивни метод један од најчешћих 
метода мерења нивоа. Oвo тeхничкo рeшeњe прeдстaвљa сензор за мeрeњe нивoa тeчнoсти уз 
дeтeктoвaњe врсте течности. Принцип рада сензора се заснива на промени капацитивности 
сензора услед промене нивоа и врсте течности (са различитим пермитивностима). Сензор је 
теоријски анализиран и експериментално тестиран користећи анализатор импедансе. Рад сeнзoрa 
је приказан зa три врстe тeчнoсти различитих пермитивности (дејонизована вода, ацетон и 
бензен). 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9.  

Mirjana Damnjanović, Ljiljana Živanov, Aleksandar Menićanin, Milica Kisić, 
Čedo Žlebič, Snežana Đurić, Goran Stojanović, “Learning EMC/EMI Design 
Problems Using Simulation Tool and Measurement Techniques“, 
International Conference on Microelectronics, Devices and Materials 
MIDEM, 19-21 September 2012, Otočec, Slovenia, pp. 225-230 (ISBN: 978-
961-92933-2-4)   

M33 

кратак опис садржине: У раду је представљен курс кроз који студенти треба да стекну знање о 
основама електромагнетске интерференције (енг. Electromagnetic Interference-EMI), као и о 
дизајнирању компоненти за потискивање EMI применом специјално развијених симулационих 
алата. У овом раду је презентовано и дискутовано о неколико основних проблема дизајна и 
мерних експеримената. Користећи специјално развијен симулациони алат, студенти могу да 
реше лабораторијске вежбе и науче да дизајнирају EMI потискиваче. Додатно, користећи 
анализатор мреже и сет за електромагнетску компатибилност могуће је проучавати електричне 
карактеристике EMI филтера тренутно доступних на тржишту и упознавање са мерним 
техникама потребних за рад у лабораторијама и у идустрији. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10.  

Milica Kisić, Čedo Žlebič, Mirjana Damnjanović, Kalman Babković, 
Aleksandar Menićanin, Ljiljana Živanov, “Interference in Digital Circuits and 
Some Techniques for EMI Suppression“, International Symposium on 
Intelligent Systems and Informatics, SISY2012, 20-22 September 2012, 
Subotica, Serbia, pp. 433-437 (ISBN: 978-1-4673-4750-1) 

M33 

кратак опис садржине: Испитан је шум који генерише логичка капија у једноставном 
дигиталном колу. Одговарајући дизајн кола и коришћење компоненти за потискивање 
електромагнетске интерференције (ЕМИ) су методе којима се потискују сметње смањењем или 
потпуном елиминацијом шума, који се преноси преко проводних линија (кондуктивне сметње). 
Утицај једне комерцијално-доступне феритне компоненте на побољшање рада дигиталног кола је 
анализиран. На основу измерене расподеле струје, одређено је одговарајуће место за постављање 
феритне компоненте. Мерења су извршена помоћу дигиталног осцилоскопа TDS 2024B у 

Deleted:  

Deleted:  
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фреквенцијском опсегу до 200 MHz и CTM030 Scan EM-EC магнетских проба. Мерени подаци су 
показали различите нивое потискивања шума у зависности од дизајна кола, коришћења ЕМИ 
потискивача и места његовог постављања. На основу мерених, моделованих и симулираних 
вредности предложене су оптималне структуре, објашњено је на који начин треба изабрати 
оптималну ЕМИ компоненту за конкретну примену у циљу што ефикаснијег потискивања 
сметњи. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11.  

Čedo Žlebič, Milica Kisić, Nelu Blaž, Aleksandar Menićanin, Sanja Kojić, 
Ljiljana Živanov, Mirjana Damnjanović, “Ink-jet printed strain sensor on 
polyimide substrate“, 36. International Spring Seminar on Electronics 
Technology, Alba Iulia, 8-12 May, 2013, pp. 409-414 (ISBN 978-1-4799-
0036-7) 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан метод за мерење истезања помоћу флексибилног 
сензора. Сензор је фабрикован у инк-џет технологији помоћу сребрног мастила на полиимидном 
супстрату, чиме је обезбеђена добра електрична проводност и механичка флексибилност 
структуре. Применом силе на конзолу, три различите мерне траке су коришћене за мерење 
истезања. Како би се мерило истезање, мерене су промене отпорности помоћу уређаја Source 
Meter Keithley 2410. Добијени резултати су показали да применом силе отпорност расте при 
истезању сензора. Добијене вредности фактора осетљивости су између 1,098 и 1,203. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12.  

Čedo Žlebič, Nikola Ivanišević, Milica Kisić, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov, 
Mirjana Damnjanović, Aleksandar Menićanin, “Comparison of Resistive and 
Capacitive Strain Gauge Sensors Printed on Polyimide Substrate Using Ink-Jet 
Printing Technology“, IEEE 29th International Conference on Microelectronics 
– MIEL, 12-15 May, 2014, Belgrade, Serbia, pp. 141-144 (ISBN: 978-1-4799-
5294-6) 

M33 

кратак опис садржине: У раду је извршено поређење отпорничких и капацитивних сензора у 
погледу осетљивости и цене материјала, при чему су оба сензора реализована у инк-џет 
технологији штампањем наночестичног сребра на полиимидни супстрат. Промена отпорности 
услед истезања је мерена помоћу Витстоновог моста, док је промена капацитивности мерена 
помоћу анализатора мреже HP4194A. Отпорнички сензор је показао боље карактеристике. Његов 
фактор осетљивости (енг. gauge factor) је био око 1,10, док је за капацитивни сензор износио 0,91. 
Када је реч о потрошњи/цени материјала, укупна количина мастила коришћеног за фабрикацију 
отпорничког сензора је била око 1.04 µl, а за капацитивни сензор 1.08 µl, при чему је потребна 
површина полиимидног супстрата била приближно иста за оба сензора. Представљени 
отпорнички сензор се показао као бољи избор, услед потешкоћа са мерењем капацитивног 
сензора. Додатно, капацитивни сензор се показао неефикасним за мерење истезања на металном 
држачу услед паразитних капацитивности, чиме је ограничен његов опсег примене. Осетљивост 
отпорничког сензора је мања у поређењу са комерцијалним сензорима. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

13.  
Čedo Žlebič, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov, Mirjana Damnjanović, Aleksandar 
Menićanin, “Application for Fast Determination of Inductor’s Electrical 
Characteristics from S-parameters“, IEEE 29th International Conference on 

M33 
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Microelectronics – MIEL, 12-15 May, 2014, Belgrade, Serbia, pp. 431-434 
(ISBN: 978-1-4799-5294-6) 

кратак опис садржине: У овом раду је приказана развијена софтверска апликација "IndCalc" за 
израчунавање параметара индуктора намењених за површинску монтажу (SMD индуктора). 
Развијена апликација поједностављује карактеризацију индуктора и омогућава поуздану 
процедуру за одређивање електричних и магнетских параметара SMD индуктора у 
фреквенцијском опсегу до 8.5 GHz. У циљу утврђивања валидности апликације, мерене су 
карактеристике комерцијално доступних индуктора применом мрежног анализатора мрежа 
(VNA).  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

14.  

Čedo Žlebič, Ljiljana Živanov, Milica Kisić, Nelu Blaž, Aleksandar Menićanin, 
Danijela Ranđelović, Mirjana Damnjanović, “Electrical Properties of Inkjet 
Printed Graphene Patterns on PET-based Substrate“, 38. International Spring 
Seminar on Electronics Technology, Eger, 6-10 May, 2015, pp. 414-417 (ISBN: 
978-1-4799-8860-0) 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду су представљене електричне особине графенских узорака 
одштампаних инкџет технологијом на ПЕТ подлози (Novele™ IJ-220). Коришћено је графенско 
проводно мастило на бази воде (Phene plus I3015). Тестирани узорци су штампани до 12 слојева. 
Коришћен је инкџет десктоп штампач са 2000 dpi резолуцијом. Након штампања, узорци су 
синтеровани на 100 °С пола сата. Топографија узорака је извршена применом микроскопом 
атомских сила (AFM) NTEGRA prima (NT-MDT). Резултати AFM карактеризације показују да 
дебљина узорака од 12 слојева износи ~ 900 nm. Резултати електричних особина узорака 
измерени мерним системом Холовог ефекта на 0,37 Т показују да је покретљивост носилаца 
2330 cm2/Vs,  док је проводност 389,11 1/Ωcm.     
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

15.  

Georges Dubourg, Žlebič Čedo, Jovan Matović, Vesna Crnojević-Bengin: 
“One-Step Patterning of a Flexible Piezoresistive MEMS Sensor by 3D Direct 
Laser Writing”, 1. IEEE-International Conference on Nano/Micro Engineered 
and Molecular Systems, Xi’an, 7-11 April, 2015, pp. 553-556 (ISBN: 978-1-
4673-6695-3) 

M33 

кратак опис садржине: У раду је први пут представљен нови фабрикациони процес базиран на 
3D директној ласерској техници записа која омогућава појединачно узорковање неколико 
саставних слојева сензора прилагођавањем снаге ласера у функцији са оптичким особинама 
материјала. Овај приступ је коришћен за фабрикацију пиезорезистивних МЕМС (микро 
електромеханички систем) сензора направљених од флексибилне подлоге чија три су слоја 
дизајнирана у истом кораку. Карактеризација графенског сензора истезања интегрисаног у 
Каптон микроконзоли показује високу осетљивост с обзиром да је измерени фактор истезања 
износи 20. Ово показује потенцијал да фабриковани флексибилни пиезорезистивни МЕМС могу 
бити коришћени као трансдуктори за развијање економски исплативих сензорских платформи.      
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16.  

Milica Kisić, Nelu Blaž, Čedo Žlebič, Ljiljana Živanov, Mirjana Damnjanović, 
“Flexible inkjet printed sensor for liquid level monitoring”, 38. International 
Spring Seminar on Electronics Technology, Eger, 6-10 May, 2015, pp. 472-476 
(ISBN: 978-1-4799-8860-0) 

M33 
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кратак опис садржине: У овом раду је представљена метода за мерење нивоа течности 
коришћењем два сензора: референтни и ниво интердигитални кондензатор. Сензори су 
фабриковани у инкџет технологији штампањем сребрног наночестичног мастила на ПЕТ подлози. 
Сензори садрже две међусобно прожимајуће чешљасте електроде са ширином електрода од 
1,5 mm, размаком између електрода од 1,5 mm и са 15 прстију дужине 135 mm и 8 прстију дужине 
19 mm за сензор нивоа и референтни сензор, респективно. Капацитивност сензора нивоа 
фиксираног на контролној епрувети расте порастом нивоа течности (до 43,5 mm). Представљене 
су карактеристике сензора за три течности са различитом пермитивношћу. Референтни сензор на 
дну епрувете је у потпуности прекривен течношћу и његова капацитивност се мења са променом 
пермитивности течности.     
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

17.  

Aleksandar Menićanin, Ljiljana Živanov, Čedo Žlebič,  Milica Kisić, Nelu 
Blaž, Mirjana Damnjanović, “Fully Inkjet Printed CPW Meander Inductors on 
PET Flexible Substrates“, 38. International Spring Seminar on Electronics 
Technology, Eger, 6-10 May, 2015, pp. 43-46 (ISBN: 978-1-4799-8860-0) 

M33 

кратак опис садржине: Овај рад представља наставак истраживања на CPW (копланарни 
таласовод) меандар индукторима, који су произведени у инкџет технологији. Штампани су на 
140 µm дебелој PET подлози (Novele IJ-220). За штампу је коришћено сребрно наночестично 
мастило (Metalon® JS-B25HV) на бази воде. Фабриковани индуктори су имали одличну вредност 
фактора доброте (до 4,2) и висок фреквенцијски радни опсег 1 GHz - 7 GHz за три намотаја, и 
1 GHz - 19 GHz за структуру са једним намотајем. Ове карактеристике их чине погодним за 
примену у флексибилној електроници.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

18.  

Aleksandar Menićanin, Ljiljana Živanov, Nelu Blaž, Mirjana Damnjanović, 
Čedo Žlebič,  Milica Kisić, “Flexible Inkjet Printed CPW Octagonal Inductor 
on PET Substrate“, 38. International Spring Seminar on Electronics 
Technology, Eger, 6-10 May, 2015, pp. 40-42 (ISBN: 978-1-4799-8860-0) 

M33 

кратак опис садржине: У раду је представљен CPW (копланарни таласовод) октагонални 
индуктор фабрикован у инкџет технологији. Индуктор је штампан са сребрним наночестичним 
мастилом на бази воде на флексибилној ПЕТ подлози. Фабриковане структуре су малих 
спољашњих димензија (8.5 mm × 8.5 mm) са ефективном индуктивношћу око 20 nH. Измерени 
фактор доброте је  до 1 и резонантна фреквенција нешто мања од 2 GHz. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

19.  

Nelu Blaž, Milica Kisić, Čedo Žlebič, Goran Mišković, Goran Radosavljević, 
Ljiljana Živanov, “Displacement Sensor Based on Interdigital Capacitor”, 38. 
International Spring Seminar on Electronics Technology, Eger, 6-10 May, 
2015, pp. 477-481 (ISBN: 978-1-4799-8860-0) 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је испитана могућност детекције помераја приближавањем 
диелектричне плоче електродама интердигиталног кондензатора. Принцип рада сензора заснива 
се на продирању електричног поља изнад електрода кондензатора и његовом пресецању са 
диелектричном плочом. Интердигитални кондензатор и диелектрична плоча су фабриковани у 
LTCC (Low Temperature Co-fired Technology) технологији. Експериментално добијени резултати 
су упоређени са теоријским моделом и добијена су добра слагања између њих.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

20.  

Georges Dubourg, Saša Marjanović, Čedo Žlebič, Jovan Matović, Vesna 
Crnojević-Bengin, “3D laser writing in-line process for the rapid fabrication of 
flexible electronic devices”, 10. TechConnect World Innovation Conference, 
Washington, 2015, pp. 131-134 (ISBN:978-1-4987-4730-1) 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описана фабрикација сензора истезања са интегрисаним 
Витстоновим мостом произведеним од органских отпорника у само једном кораку узорковања 
коришћењем директног 3D ласерског записа. Овај метод прилагођава снагу ласера у функцији од 
оптичких особина материјала како би се вршило селективно узорковање, слој по слој више 
материјала у истом процесу. Овим приступом је остварена фабрикација пиезорезистивног 
сензора који се састоји од Каптон микроконзоле и графенског сензора истезања директно 
повезаног на Витстонов мост интегришући графенски отпорник и проводне бакарне линије.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

21.  

Boris Šašić, Mirjana Damnjanović, Ljiljana Živanov, Čedo Žlebič, Nelu Blaž,  
“Design and Modelling of Two-Layer Inductor on PCB Substrate”, 39. 
International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzen, 18-22 May, 
2016, pp. 515-520 (ISBN: 978-1-5090-1389-0) 

M33 

кратак опис садржине: У раду су представљени дизајн и симулације двослојног индуктора на 
PCB подлози. Електричне карактеристике три двослојна спирална индуктора су мерена у 
ваздуху и такође када су били постављени између две феритне плочице применом Impedance 
Analyzer HP 4191A у фреквенцијском опсегу до 100 MHz. Измерени резултати су поређени са 
резултатима добијеним симулацијом.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

22.  

Ahmad Waqas, Čedo Žlebič, Đurađ Budimir, “Compact Inkjet-Printed 
Broadband Filtennas with Triple Bandnotch“, 46. European Microwave 
Conference EuMC, London, 3-7 Oktobar, 2016, pp. 80-83 (ISBN: 978-2-
87487-043-9) 

M33 

кратак опис садржине: У раду су представљени лејаут и резултати компактне филтене 
одштампане у инк-џет технологији. Филтена може да ради у широком фреквенцијском опсегу, 
што укључује S-опсег, ISM и UWB (енг. ultra-wide band) фреквенције. Филтена може да одбије 
нежељене сигнале из WiMAX 3.5 GHz, WLAN 5.8 GHz и ITU 8.2 GHz опсега. Филтена је 
одштампана коришћењем сребрног наночестичног мастила на флексибилној полиимидној 
подлози. Симулирани и измерени резултати добро се слажу једни са другим. Измерени пропусни 
опсег филтене је 1.6-10.85 GHz и троструки непропусни опсег, измерене просечне вредности од 
1.87 dB, представљени су нежељеним опсезима. Представљена је расподела струје у пропусном 
и непропусном опсегу. Остварени узорци зрачења показују бидирекционе узорке у Е-равни и 
омнидирекционе узорке у H-равни. Приказани су и појачање и ефикасност филтене: 3.36 dBi и 
89.8 % респективно за пропусни опсег и -1.0 dBi и 21.3 % респективно за непропусни опсег.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

23.  

Nelu Blaž, Milica Kisić, Čedo Žlebič, Andrea Marić, Ljiljana Živanov, 
”Capacitance Variation of Inkjet Printed Interdigital Capacitor by Structure 
Bending ”, 39. International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzen, 
18-22 May, 2016, pp. 506-509 (ISBN: 978-1-5090-1389-0) 

M33 
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кратак опис садржине: У овом раду је испитивана промена капацитивности интердигиталног 
кондензатора савијањем тест структуре (супстрат са кондензатором). Кондензатор је фабрикован 
штампањем сребрног наночестичног мастила на флексибилној полиимидној фолији коришћењем 
инк-џет технологије. Први сет тестирања је урађен савијањем интердигиталног кондензатора око 
осе која је паралелна електродама кондензатора и око осе која је нормална електродама 
кондензатора. Капацитивност је мерена анализатором импедансе HP 4194A и закључено је да 
долази до опадања капацитивности. Другим тестом је извршено вишеструко понављање 
савијања (до хиљаду пута) и измерени резултати су приказани и анализирани.   
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

24.  

Milica Kisić, Nelu Blaž, Čedo Žlebič, Ljiljana Živanov, Ivana Nikolić, ”Fully 
Ink-Jet Printed Capacitive Pressure Sensor”, 40. International Spring Seminar 
on Electronics Technology, Sofia, 10-14 May, 2017, pp. 1-4 (ISBN: 978-1-
5386-0582-0) 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду је представљен капацитивни сензор притиска са две 
флексибилне мембране. Сензор се састоји од две електроде на мембранама, одстојником и 
додатним диелектричним слојем између електрода. Сензор је у потпуности одштампан у инк-џет 
технологији применом сребрног наночестичног мастила. Полиимидна фолија је коришћена као 
мембрана, одстојник сензора и диелектрични изолациони слој. Применом притиска на 
електроде, полиимидна мембрана се савија и на тај начин се смањује растојање између 
електрода при чему долази до пораста капацитивности сензора што служи као мера притиска 
примењеног на сензор. Фабриковани сензор је тестиран и представљене су измерене 
карактеристике сензора. Притисак је мерен до 1 бара и измерена осетљивост сензора износи  
16.7 pF/bar.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

25.  

Milica Kisić, Nelu Blaž, Čedo Žlebič, Ljiljana Živanov, Arpad Huđik, 
”Flexible Polyimide Based Capacitive Displacement Sensor”, 40. International 
Spring Seminar on Electronics Technology, Sofia, 10-14 May, 2017, pp. 1-4 
(ISBN: 978-1-5386-0582-0) 

M33 

кратак опис садржине: Циљ овог рада је испитивање полиимидног капацитивног сензора за 
мерења помераја. Принцип рада предложеног сензора базира се на промени капацитивности 
приликом помераја горње електроде фабриковане на полиимидној мембрани док је доња 
електрода фиксирана. Електроде сензора су штамане сребрним наночестичним мастилом на 
полиимидној фолији применом инк-џет технологије. Одстојник са ваздушним процепом између 
електрода је добијен процесом хладне ламинације полиимидних слојева. Померањем горње 
електроде, капацитивност сензора расте јер долази до приближавања електрода. Мерење 
помераја вршено је до 700 μm са резолуцијом од 50 μm.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

26.  

Čedo Žlebič, Ljiljana Živanov, Milica Kisić, Nelu Blaž, Aleksandar Menićanin, 
Mirjana Damnjanović: „Inkjet Printing of Graphene Patterns on PET Substrate“, 
38. International Spring Seminar on Electronics Technology, Eger, 6-10 May, 
2015, pp. 1-2 

M34 

кратак опис садржине: У овом раду је представљена могућност штампања проводних 
графенских узорака на PET подлози применом десктоп инк-џет штампача. Могућност штампања 
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узорака са високом резолуцијом, што је погодно за флексибилну електронику, је важан изазов за 
превазилажење. Представљени узорци су штампани до 12 слојева са резолуцијом од 2000 dpi и 
синтеровани су на температури од 100 °C  30 минута. Сви узорци су успешно одштампани са 
униформном структуром и показују одличну компатибилност са флексибилним ПЕТ 
супстратом.  
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

27.  

Aleksandar Menićanin, Mirjana Damnjanović, Čedo Žlebič, Nelu Blaž, Ljiljana 
Živanov, “Senzor istezanja u inkjet tehnologiji na fleksibilnoj podlozi“, 57. 
ETRAN-Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, 
automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: DRUŠTVO ZA ETRAN, 3-6 Jun, 
2013, (ISBN: 978-86-80509-68-6) 

M63 

кратак опис садржине: У овом раду су описани сензори истезања направљени у инкјет 
технологији, штампањем сребрног наночестичног мастила на флексибилној подлози. 
Предложене су три структуре сензора. Сваки сензор је залепљен и учвршћен на горњу површину 
челичне конзоле. Ако сила делује на слободни крај конзоле, она се истеже, као и сензор 
постављен на њој. Да би се одредило истезање, мерене су мале промене отпорности директно, 
коришћењем инструмента Keithley 2410 SourceMeter. Мерене вредности фактора осетљивости су 
у опсегу од 1,089 до 1,203, и представљају репрезентативне вредности за ове сензоре. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         НЕ 

 
 
III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 
 
III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
 
На основу члана 87, став 10, Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 
Србије бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и чланова 149-156. 
Статута Факултета техничких наука и чланова 21 и 22 Правилника о упису, студирању на 
докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно доктора 
уметности, право да пријави тему докторске дисертације стиче студент који је положио 
све испите одређене студијским програмом са просечном оценом већом од 8,00 и који је 
положио квалификациони испит. 
 
 
 
III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА 
 
Образложење: Кандидат је положиo све испите предвиђене студијским програмом 
Енергетика, електроника и телекомуникације, са просечном оценом 9,57. Кандидат је 
аутор или коаутор 1 рада са СЦИ листе (категорије М22), 1 рада у часопису међународног 
значаја верификованог посебном одлуком (М24), 17 радова на међународним 
конференцијама штампаним у целини (М33), 1 рада на међународној конференцији 
штампаним у изводу (М34), 1 рада са скупа националног значаја штампаног у целини 
(М63) и 6 техничких решења (М85). Проблематици докторске дисертације у потпуности 
припада 1 рад са СЦИ листе (М22) и 2 радa категорије М33. Кандидат је положиo 
квалификациони испит предвиђен програмом докторских студија. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  
 
IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
 
Биографија ментора (до 500 карактeра): 
 
Др Мирјана Дамњановић је редовни професор Факултетa техничких наука, на 
Универзитету у Новом Саду. Основне студије завршила је на Факултету техничких наука, 
на одсеку Eлeктрoтeхничкe струкe и рaчунaрствa 1994. године. Магистарску тезу 
одбранила је 2002. године, а докторску дисертацију 2006. 
Предаје на основним, мастер и докторским студијама на Факултету техничких наука 
предмете из електронике, пројектовања дигиталних интерисаних кола, сензора и 
компоненти за заштиту од електромагнетске интерференције. Наставник је на студијском 
програму докторских академских студија Енергетика, еектроника и телекомуникације. 
У свoм стручнoм и нaучнoм рaду oбjaвилa je кao aутoр или кoaутoр прeкo 80 рaдoвa у 
чaсoписимa и нa кoнфeрeнциjaмa, oд чeгa je 26 рaдовa у мeђунaрoдним чaсoписимa. 
Учeствoвaлa je у прeкo 10 мeђунaрoдних и нaциoнaлних прojeкaтa кoje je рeaлизoвaлa 
Кaтeдрa зa eлeктрoнику. Рaдилa je рeцeнзиje зa вишe вoдeћих мeђунaрoдних чaсoписa. 
 
 
Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Čеdо Žlebič, Dragan Kljajić, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov, Aleksandar 
Menićanin, Mirjana Damnjanović: “Influence of DC Bias on the Electrical 
Characteristics of SMD Inductors”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 
51, no. 1, pp. 1-4, January 2015. (ISSN:0018-9464, DOI: 
10.1109/TMAG.2014.2356253)   

M22 

2. 

Mirjana Damnjanović, Goran Stojanović, Vladan Desnica, Ljiljana 
Živanov, Ramesh Raghavendra, Pat Bellew, Neil Mcloughlin: ”Analysis, 
design and characterization of ferrite EMI suppresors”, IEEE Transactions 
on Magnetics, vol. 42 no. 2, pp. 270-277, 2006. (ISSN: 0018-9464, DOI: 
10.1109/TMAG.2005.860485)  

M22 

3. 

A. Menićanin, M. Damnjanović, Lj. Živanov: ”Parameters Extraction of 
Ferrite EMI Suppressors for PCB Applications Using Microstrip Test 
Fixture”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 46, no. 6, pp. 1370-1373, 
2010. (ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/TMAG.2010.2040810)  

M22 

4. 

G. Stojanovic, M. Damnjanovic, Lj. Zivanov: “Temperature dependence of 
electrical parameters of SMD ferrite components for EMI suppression“, 
Microelectronics Reliability, vol. 48, no. 7, pp. 1027-1032, 2008. (ISSN 
0026-2714, DOI: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2008.03.020) 

М22 

5. 

M. Damnjanovic, Lj. Živanov, S. Djuric, A. Maric, A. Menicanin,  
G. Radosavljevic, N. Blaž: “Characterization and Modelling of Miniature 
Ferrite Transformer for High Frequency Applications”, Microelectronics 
International, vol. 29, no. 2, pp.83–89, 2012. (ISSN 1356-5362, DOI: 
10.1108/13565361211237671)  

M23 

6. 
G. Stojanović, N. Lečić, M. Damnjanović, Lj. Živanov: „Electrical and 
temperature characterization of NiZn ferrites“, International Journal of 
Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 35, no. 3, pp. 165-176, 2011. 

М23 

https://doi.org/10.1016/j.microrel.2008.03.020)
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(ISSN: 1383-5416, DOI: 10.3233/JAE-2011-1329)  

8. 

Čedo Žlebič, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov, Mirjana Damnjanović, 
Aleksandar Menićanin, “Application for Fast Determination of Inductor’s 
Electrical Characteristics from S-parameters“, IEEE 29th International 
Conference on Microelectronics – MIEL, 12-15 May, 2014, Belgrade, 
Serbia, pp. 431-434 (ISBN: 978-1-4799-5294-6) 

M33 

9. 

Boris Šašić, Mirjana Damnjanović, Ljiljana Živanov, Čedo Žlebič, Nelu 
Blaž, “Design and Modelling of Two-Layer Inductor on PCB Substrate”, 39. 
International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzen, 18-22 May, 
2016, pp. 515-520 (ISBN: 978-1-5090-1389-0) 

M33 

 
 
IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 
На основу Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр.  
76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета техничких 
наука и Правила докторских академских студија Унивезитета у Новом Саду, ментор може 
да буде наставник датог студијског програма, који поред услова дефинисаних 
стандардима за акредитацију има барем пет радова публикованих у рецензираним 
међународним часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 
 
 
IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 
Образложење: Др Мирјана Дамњановић изводи наставу на предметима на докторским 
академским студијама акредитованог студијског програма Енергетика, електроника и 
телекомуникације. У последњих 10 година, објавила је 24 научнa рада у међународним 
часописима са СЦИ листе категорије М21, М22 и М23.  
Професорица Мирјана Дамњановић испуњава прописане услове и подобна је за ментора 
при изради докторске дисертације кандидата Чеде Жлебича. 
 
 
 
V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Утицај једносмерне струје на карактеристике подешљивих феритних компоненти 

 
Наслов тезе је подобан?     ДА 
 
 
V.2 предмета (проблема) истраживања 

 

 Предмет истраживања докторске дисертације је утврђивање утицаја једносмерне струје на 
карактеристике феритних материјала. Променом јачине струје кроз намотаје око феритних језгара 
мењају се електричне карактеристике индуктора (мења се вредност пермеабилности језгра) и на 
тај начин се формира подешљиви индуктор. Индуктор се користи приликом дизајнирања 
индуктора са подесивом индуктивношћу у dc-dc конверторима. Уколико на тржишту не постоји 
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неопходна компонента, потребно ју је наменски фабриковати. Подешавањем јачине струје биће 
могуће остварити потребан опсег индуктивности индуктора за примену у спуштачу (buck) или 
подизачу (boost) напона.  

 Нови приступ у реализацији подешљивих CMOS-компатибилних (CMOS, енг. complementary 
metal-oxide-semiconductor) RF индуктора применом програмабилних вија приказан је у раду [1]. 
Вије су направљене од материјала који мењају агрегатно стање (PC, енг. phase change). 
Реверзибилна реконфигурација фабрикованог прототипа индуктора демонстрирана је применом 
напонских импулса како би трансформисала PC материјал између кристалног стања (укључен) и 
аморфног стања (искључен). Примена реконфигурабилног индуктора је извршена у CMOS 
напоном контролисаном осцилатору (VCO, енг. Voltage Controlled Oscillator). VCO користи 
променљиви индуктор на чипу као додатни променљиви елемент како би проширио његов опсег 
подешавања [2]. VCO је фабрикован у 0,35 µm CMOS технологији. Подешљиви индуктор се 
састоји од планарног спиралног индуктора, металне плоче и MEMS (MEMS, енг. 
Microelectromechanical systems) актуатора. Метална плоча се може померати вертикално применом 
МЕМС актуатора са паралелним плочама. Промена индуктивности се врши померањем металне 
плоче изнад спиралног индуктора. У раду [3] реконфигурабилни индуктор је реализован применом 
транзистора као прекидача који се у зависности од жељене конфигурације индуктора (редна или 
паралелна веза) отварају и затварају. Индуктор је употребљен у подизачу напона (енг. boost 
converter) за повећање прикупљања соларне енергије током периода када је осветљење слабије 
због присуства облака. Подешљиви индуктор могуће је реализовати променом једносмерне струје. 
У раду [4], око магнетског језгра намотан је проводник и пропуштањем једносмерне струје кроз 
њега врши се промена индуктивности индуктора. Радна (наизменична) струја мерног уређаја 
пропушта се кроз проводник који се налази унутар магнетског језгра. На овај начин су путање 
наизменичне и једносмерне струје раздвојене. Пропуштањем додатне струје кроз проводник 
намотан око планарног феромагнетског језгра, опсези промене (релативне промене 
индуктивности) износе 85 %, 35 % и 20 % на фреквенцијама 0.1 GHz, 1 GHz и 2 GHz, респективно, 
у опсегу индуктивности од 1 nH до 150 nH [5].  

 Подешљиви индуктори се могу реализовати и променом напона. Слагањем неколико слојева 
аморфног метала и плоче олово-цирконат-титаната, око којих су намотани радни намотаји, 
формиран је индуктор на чије се крајеве доводи контролни напон у опсегу од -100 V до 400 V [7]. 
Тиме је остварен опсег промене индуктивности Lmax/Lmin=370 %. 

 У оквиру дисертације, биће извршено мерења утицаја једносмерне струје над индукторима 
намењеним за површинску монтажу (SMD, енг. Surface-mount device), и на индукторима који су 
реализовани у форми ферита у облику тороида око којих су ручно намотани завојци од бакарне 
жице. Као феритни материјали биће коришћени комерцијални Ni-Zn ферити и ферити 
фабриковани у LTCC (енг. Low Temperature Co-fired Ceramic) технологији.  

 Приликом реализовања индуктора, највише треба водити рачуна о језгру и намотавању 
намотаја. Пожељно је да језгро има велику вредност сатурације, велику специфичну отпорност, 
високу Киријеву температуру, високу феромагнетску резонантну фреквенцију. Код намотавања 
намотаја, треба водити рачуна о начину намотавања, отпорности намотаја, паразитној 
капацитивности и расипној индуктивности. 

 Индуктори са великим опсегом подешавања сопствених електричних и магнетских 
параметара, омогућавају реализацију и употребу нових реконфигурабилних кола која се користе за 
прилагодна индуктивна кола за напајања и прилагодне широкопојасне RF комуникационе системе.  
 
Предмет истраживања је подобан?    ДА 
 
 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

 

 Актуелна истраживања о различитим могућностима реализације подешљивих индуктора 
приказана су у радовима [1] - [6]. Део истраживања односи се и на примену реконфигурабилних 
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индуктора. Феритни LTCC тороиди са намотаним бакарним навојцима кроз које је пропуштана 
импулсна струја од 5 А у трајању од 1 секунде, са периодом од 2 секунде, у циљу формирања 
померача фазе, приказани су у раду [7]. У раду [8] је приказано да је пад индуктивности мањи од 
15 % за струје до 500 mA. Индуктор чија је индуктивност 300 nH на фреквенцији до 10 MHz, 
вредност индуктивности при струји од 500 mA износи ~260 nH. Тестирани индуктори су погодни 
за примену на фреквенцијама вишим од 10 MHz и dc-dc конверторима мале снаге (1-2 W). Такође, 
део истраживања се односи и на мерни поступак за утврђивање утицаја једносмерне струје на 
импедансу пасивних компоненти (отпорника, индуктора или кондензатора) [9]. Метода захтева 
употребу тест степена за мерење импедансе одређене компоненте и није могуће одредити промене 
осталих параметара индуктора, као што су индуктивност, Q-фактор, итд. Мерења су показала пад 
вредности импедансе феритног индуктора са ~26 kΩ на ~12 kΩ (на фреквенцији 5 MHz) за струју 
од 15 mA.  

 Правилан избор индуктора утиче на стабилан рад и транзијентну стабилност dc-dc конвертора 
напона. Три параметра индуктора су кључна, а то су вредност индуктивности, dc отпорност и 
струја сатурације. Разматрање само једног од наведених параметара није довољно. Бирањем 
таласности струје индуктора у износу од 20 % од просечне струје индуктора, доводи до веће 
вредности индуктивности, при чему се максимизира потенцијална излазна струја конвертора и 
минимизира електромагнетска интерференција (EMI, eng. Electromagnetic Interference). Уколико је 
таласност струје индуктора близу 40 % просечне струје индуктора, вредност индуктивности је 
мања и индуктор је физички мањи, транзијентни одзив је побољшан, али постоји опасност од веће 
EMI и мање ефикасности.      

Карактеризација SMD индуктора врши се тако што се излазни сигнали (S-параметри) векторског 
анализатора мрежа (VNA, eng. Vector Network Analyzer) трансформишу у магнетске параметре 
индуктора кроз математичке трансформације и еквивалентни модел индуктора са два краја. 
Примена софтверског алата IndCalc [10] омогућава избегавање дугог поступка екстраховања 
унутрашњих и спољашњих електричних параметара индуктора од интереса чиме је 
инжењерима омогућена брза и поуздана карактеризација SMD индуктора стандардних 
димензија. Софтвер рачуна електричне и магнетске карактеристике индуктора Zr, Zi, R, L, Q-
фактора. 
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Додатна литература која ће се користити у изради докторске дисертације биће пруочавана у 
одговарајућим међународним часописима и књигама које покривају област истраживања, као што 
су: 
 • IEEE Transactions on Magnetics, 
 • IEEE Transactions on Instrumentations and Measurements, 
 • IEEE Transactions on Power Electronics, 
  
 
Избор литературе је одговарајући?    ДА 
 
 
V.4 циљева истраживања 

 Приликом протицања једносмерне струје кроз намотаје индуктора, долази до намагнетисања 
језгра, што доводи до смањивања његове индуктивности и импедансе. Уочено је да је ово 
смањивање нарочито изражено када вредност једносмерне струје која протиче кроз намотаје 
премашује ону вредност струје за коју произвођач гарантује исправан рад компоненте. Зато је 
неопходно испитати и предвидети степен деградације електричних и магнетских особина, као и 
утицај једносмерне струје на промену температуре тела тестираног индуктора.  

Промена интезитета једносмерне струје кроз намотаје индуктора омогућава реализацију 
подешљивог и управљивог индуктора са могућношћу избора жељене индуктивности или 
импедансе. Коришћењем додатног намотаја на феритном материјалу и пропуштањем једносмерне 
струје њега, омогућава реализацију реконфигурабилних електронских кола која се могу користити 
у прилагодним индуктивним колима за напајање, прилагодним широкопојасним RF 
комуникационим системима и колима за потискивање електромагнетских сметњи. Реализовани 
реконфигурабилни индуктор осим у лабораторијским условима, треба да функционише и у 
реалним условима рада. 
 
Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
 
 
V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Циљ истраживања је испитивање утицаја једносмерне струје на електричне и магнетске 
карактеристике феритних индуктора. Мењањем интезитета струје кроз намотане навојке око 
језгра, мењаће се електричне карактеристике формираног индуктора. На тај начин ће бити 
реализован подешљиви индуктор. Након пројектовања индуктора и мерења електричних 
параметара, неопходно је верификовати решење применом у dc-dc конверторима.  

 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА 
 
 
V.6 план рада 

 Фазе истраживања: 

§ Проучавање литературе, научних и стручних часописа  
§ Моделовање тестираних индуктора 
§ Мерење електричних карактеристика индуктора  
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§ Експериментална тестирања реализованог решења 

 
План рада  је одговарајући?    ДА 
V.7 метод и узорак истраживања 

 Методи који ће бити примењени: 

§ анализа стручне литературе у области истраживања 
§ карактеризација феритних индуктора, експерименталне методе за мерење електричних и 

магнетских особина индуктора 
§ експериментална верификација реализованог решења 

§ оптимизација решења на основу резултата тестирања  
 
Метод и узорак су одговарајући?        ДА 
 
 
V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Приликом експерименталног дела истраживања користиће се опрема Лабораторије за 
микроелектронику, Катедре за електронику на Департману за енергетику, електронику и 
телекомуникације, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду.  

 
Услови за експериментали рад су одговарајући?    ДА 
 
 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

С обзиром да се феритни материјали производе серијски са веома малим међусобним 
одступањима у карактеристикама, изабрано је неколико узорака без утицаја на општост 
истраживања. 

 
Предложене методе су одговарајуће?     ДА 
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VI ЗАКЉУЧАК 
 
кандидат је подобан         ДА 
ментор је подобан         ДА 
тема је подобна         ДА 
 

Образложење (до 500 карактера): 
Комисија констатује да кандидат Чедо Жлебич испуњава потребне услове за пријаву 
докторске дисертације. Положио је испите предвиђене програмом докторских студија са 
просечном оценом 9,57, као и квалификациони испит. Публиковао је рад у часопису са 
СЦИ листе, који је везан за тему докторске дисертације. 
Проф. Мирјана Дамњановић је наставник на акредитованом програму докторских 
академских студија, студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације. 
Публиковала је 26 радова у часописима са СЦИ листе у последњих 10 година. Комисија 
констатује подобност предложеног ментора. 
Тема истраживања је актуелна и предложена истраживања би довела до нових сазнања у 
области примене подешљивих феритних индуктора.  

датум: 24. 10. 2017. 
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